
Lp. Przedmiot zamówienia SUMA
Jednostka 

miary
1 2 3 4

1
dozownik automatyczny do 

odświeżacza w sprayu
12 szt

2

dozownik do mydła kolor beżowy 

wolnostojący o pojmeności min 400 

ml

12 szt

3
drążek do mopa vileda ULTRAMAX 

metalowy
2 szt

4 kij do mopa drewniany 18 szt

5
kosz na śmieci ze stali nierdzewnej 

12L, otwierany na pedał 
5 szt

6

kosz na śmieci 25-30 l, plastikowe, z 

pokrywą uchylną, kolor: beżowy lub 

czarny lub biały lub szary; całe 

zamówienie w jednym kolorze 

11 szt

7

kosz na śmieci do toalet 3-5 l, na 

pedał lub z pokrywą uchylną 

plastikowe lub ze stali nierdzewnej, 

kolor: beżowy lub czarny lub biały lub 

srebny; całe zamówienie w jednym 

kolorze

4 szt

8

łopata do odśnieżania (lekka), 

plastikowa sztywna szufla, trzonek 

drewniany zakączony uchwytem 

2 szt

9

miotła do wnętrz, do zamiatania 

różnych typów podłóg, szczotka 

wykonana z polipropylenu i/lub PVC

16 szt

10
mop obrotowy - zestaw (mop 

obrotowy + wiadro + kij)
13 zestaw

11 mop obrotowy rotacyjny, z mikrofibrą 19 szt

12

szczotka do WC zamykana w 

pojemniku, wykonana z plastiku lub 

tworzywa sztucznego, kolor czarny 

lub szary lub biały

27 szt

13
szczotka do zamiatania o długości min 

118 cm
19 szt
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14
wiadro plastikowe od 7 do 10 litrów z 

rączką
13 szt

15

wkład do dozownika o zapach 

kwiatowym, pasujący do dozownaika 

z pozycji nr 1

20 szt

16
wkład do mopa vileda ULTRAMAX 

ultramat
20 szt

17

wkłady do mopa obrotowego, okrągłe 

- wkłady do zestawów mopów 

wymienionych powyżej w wierszu nr 

18

32 szt

18

zmiotka i szufelka o dłogości kija max 

92 cm, szufelka posiada specjalnie 

wyprofilowaną gumę, która pozwala 

lepiej przylegać szufelce do podłogi. 

33 zestaw


